REKCJA PRZYMIOTNIKA
Niektóre przymiotniki (oraz przysłówki), podobnie jak czasowniki, wymagają dopełnienia w
określonym przypadku lub łączą się z nim w określonym przypadku za pomocą odpowiedniego
przyimka.
Oto wykaz najważniejszych i najczęściej występujących przymiotników, które wymagają
odpowieniego przypadku lub przyimka:

abhängig von (Dat.)
ähnlich (Dat.)
ärgerlich über (Akk.)
arm an (Dat.)
aufmerksam auf (Akk.)
befreundet mit (Dat.)
begeistert von (Dat.)
begeistert über (Akk.)
behilflich bei (Dat.)
bekannt mit (Dat.)
beliebt bei (Dat.)
bereit zu (Dat.)
berühmt für (Akk.)
besorgt um (Akk.)
blass vor (Dat.)
böse zu (Dat.)
dankbar für (Akk.)
eifersüchtig auf (Akk.)
einverstanden mit (Dat.)
entschlossen zu (Dat.)
fähig zu (Dat.)
fertig mit (Dat.)
frei von (Dat.)
freundlich zu (Dat.)
froh über (Akk.)
geeignet für (Akk.)
geeignet zu (Dat.)
genug für (Akk.)
gespannt auf (Akk.)
gleichgültig gegenüber (Akk.)
glücklich über (Akk.)
höflich zu (Dat.)
interessiert mit (Dat.)
leicht für (Akk.)
lieb zu (Dat.)
misstraurisch gegenüber (Dat.)
neidisch auf (Akk.)
nett zu (Dat.)
neugierig auf (Akk.)

uzaleniony od
podobny do
rozgniewany na
ubogi w
zwracający uwagę na
zaprzyjaźniony z
zachwycony czymś
zachwycony z powodu
pomocny przy
zaznajomiony z
ceniony/popularny wśród
gotowy do
znany z
zatroskany o
blady z(e)
zły dla
wdzięczny za
zazdrosny o
pogodzony z
zdecydowany na
zdolny do
gotowy z
wolny od
przyjazny/ miły wobec / dla
uradowany z
odpowiedni do
odpowiedni do
wystarczający dla
ciekawy czegoś
obojętny wobec
szczęśliwy z powodu
uprzejmy wobec
zainteresonany czymś
łatwy dla
miły dla
podejrzliwy wobec
zazdrosny o
miły dla
ciekawy czegoś
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nützlich für (Akk.)
reich an (Dat.)
schädlich für (Akk.)
schuld an (Dat.)
schwierig für (Akk.)
sicher vor (Dat.)
stolz auf (Akk.)
traurig über (Akk.)
typisch für (Akk.)
überzeugt von (Dat.)
verheiratet mit (Dat.)
verlobt mit (Dat.)
verschieden von (Dat.)
verwandt mit (Dat.)
voll von (Dat.)
wütend auf (Akk.)
wütend über (Akk.)
zufrieden mit (Dat.)
uständig für (Akk.)

pożyteczny dla
bogaty w
szkodliwy dla
winny czegoś
trudny dla
zabezpieczony przed
dumny z
smutny z powodu
typowy dla
przekonany o
żonaty/zamężna z
zaręczony (-a) z
różny od
spokrewniony z
pełen czegoś
wściekły na
wściekły z powodu
zadowolony z
odpowiedzialny za
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